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Sähkönsiirto

31 000 asiakasta

Sähköntuotanto

Vesivoimalla ja tuulella

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Sähkönmyynti

25 000 asiakasta toimialueella

Myynti Oomin kautta

Liiketoiminnat

Kaukolämpö

1 100 asiakasta

Valokuitu

7 000 asiakasta

Konsernin liikevaihto ja tulos 
(miljoonaa euroa)

sähkönsiirto kaukolämpö valokuitu

Toisen asteen osuuskunta, jolla on 

100 vuoden kokemus vakaiden 

verkkojen rakentamisesta alueella.

Liiketoiminnat kartalla

Oulunsalo Kempele Utajärvi

Muhos

Liminka

Tyrnävä

Vaala



Suomen suurin 

seutuverkkotoimija

▪ Verkkoa 1 200 km

▪ Valokuituasiakkaita noin 7 700

▪ Korkea liittymisaste (55-65 %)

▪ Valokuitua 8 Kunnan alueella:
▪ Kempele

▪ Liminka

▪ Lumijoki

▪ Muhos 

▪ Tyrnävä

▪ Utajärvi 

▪ Vaala

▪ Oulu: Pikkarala valmistuu loppuvuonna 2021, Jääli suunnitteilla



Valokuitu on ylivoimainen

▪ Yhdessä kuidussa mahtuisi kulkemaan koko 

maailman tietoliikenne*

▪ Molempiin suuntiin yhtä nopea.

▪ Pysyy menossa mukana myös tulevaisuudessa

▪ Koko perhe voi käyttää nettiä yhtä aikaa ilman 

viiveitä

Samaan suorituskykyyn ei yllä yksikään 

muu tekniikka.

* aidossa ympäristössä testattu nopeus 76,8 Tbit/s,  teoreettinen 
maksiminopeus 2 500 Tbit/s.



• Aito, alusta loppuun saakka Valokuitu

• Luotettava, vakaa ja tietoturvallinen

• Nostaa kodin arvoa

• Tuo ulottuvillesi monipuoliset TV-palvelut

• Osuuskunnan omistama valokuituverkko

• Vaakaa hinnoittelu

MeidänKuitu.



MeidänKuitu tuotteet ja palvelut

Liittymismaksu 100 € - avaimet käteen –asennus.

Verkon langatonta jakamista varten tarvitset reitittimen, jonka voit hankkia 

kauttamme edullisesti valokuituliittymän tilauksen yhteydessä.



Lisäpalvelut

Kaapeli-TV
Tuo kotiisi loistavan kuvan- ja äänenlaadun, etkä enää 

tarvitse säälle altista kattoantennia.

Monipuoliset TV-palvelut
MeidänKuitu-asiakkaana saat TV-palvelut käyttöösi

edullisella kuukausimaksulla. Voit katsoa tv-lähetyksiä

kodin television lisäksi tabletilta, kännykältä tai 

tietokoneelta missä haluat. Peruskanavien lisäksi saat 

käyttöösi runsaasti teräväpiirtokanavia.



Näin saat MeidänKuidun kotiisi

Saat yhteyden 
käyttöösi valmiiksi 

asennettuna.

Suunnitellaan yhdessä kuidun 

reitti kiinteistöösi, 

päätelaitteen paikka ja 

kartoitetaan sisäverkon tarve.

Valokuitu tuodaan 

kiinteistöösi suunnitelman 

mukaisesti.

Päätelaitteen asennus ja 

yhteyden testaus.

Liittymäsopimus Suunnittelu Tonttiosuus Sisäasennukset



Jäälin 

valokuituverkko

• Jäälin valokuituverkko 

rakennetaan, jos liittyjiä on 

riittävästi – vielä tarvitaan liittyjiä!

• Verkon rakentaminen alkaa 

vuoden 2022 aikana. 

• Verkko valmistuu reilun vuoden 

kuluttua rakentamisen 

aloittamisesta. 

• Kartassa suuntaa antava rajaus 

verkon kattavuudesta.

Hyödynnä 

ainut-

kertainen 

tilaisuus!

Unohda pätkivä netti ja tee valokuidun 
liittymä-sopimus heti huippuedulliseen 

100 euron hintaan!



KYSYMYKSIÄ

Myyntiin ja sopimuksiin liittyvät kysymykset:

▪ Vesa Verronen 044 722 5376

Rakentamiseen liittyvät kysymykset:

▪ Ville Sillanpää 044 722 5375

MeidänKuitu.


